
Copil traumatizat la stomatolog

   Un copil a fost traumatizat de medicul stomatolog. Acesta a indemnat-o pe mama sa isi palmuiasca
odrasla pentru a ocalma si astfel sa poata continua tratamentul stomatologic. Imaginile cu chinul
copilului sunt socante, iar strigatele lui de spaima si durere sunt traumatizante. Imaginile au fost filmate
chiar de medicul stomatolog si totul a ajuns in spatiul virtual.
   
   Medicul Silviu Nicolae spune ca imaginile au ajuns pe internet din greseala si ca filmarea a fost
realizata la indemnul mamei copilului. Acesta a declarat, pentru Antena 1 Sibiu, ca nu are ce sa isi
reproseze din punct de vedere medical. "Pe acele imagini vedeti un copil intr-o faza acuta. La insistentele
mamei, eu mi-am dus actul terapeutic la sfarsit. Copilul era isteric. Se poate interveni in aceste cazuri si
cu inhalo-sedare, dar ea costa in jur de 10 milioane, cu anestezist, bani pe care acea femeie nu i-a avut.
Cum stiti, cabinetele scolare sunt aproape inexistente, astfel ca s-a prezentat la un cabinet privat", a spus
medicul Silviu Nicolae.
   
   Despre film, el spune ca a fost facut pentru a-i atrage atentia copilului, pentru a-l scoate din acea stare,
pentru a decurge actul medical mai usor.
   
   De asemenea, despre faptul ca a indemnat-o pe mama sa isi palmuiasca copilul, acesta spune ca a
facut-o in gluma. "Evident am spus-o in gluma, nu am crezut ca se poate intampla asa ceva. Educatia este
data de parinti. Eu mi-am facut actul medical pana la capat si ca dovada copilul nu are probleme", a
declarat Silviu Nicolae.
   
   intrebat de ce nu a oprit-o pe femeie, stomatologul a spus ca totul s-a intamplat rapid. "S-a intamplat
rapid. A fost fractiune de secunda".
   
   Pe internet din greseala
   
   Stomatologul Silviu Nicolae spune ca filmul a ajuns pe internet din greseala. "Nu am avut intentia sa
postam filmul pe internet, nici eu, nici mama copilului".
   
    Ce isi reproseaza medicul? Faptul ca lipsesc cabinetele scolare si medicina preventiva. Medicul spune
ca exista si alte metode pentru a trata un astfel de copil, dar ca tratamentele sunt foarte scumpe si parintii
recurg des la astfel de metode, de a-si imobiliza singuri copilul.  
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